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Občanské sdružení svatá Barbora (OSSB)

Vzniklo v roce 2004 na pomoc dětem, kterým
zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu
v hornictví.
Situace rodin, které přišly o živitele, není jednoduchá.
Díky pomoci sdružení mohou „děti z Barborky“
bez omezení pokračovat ve studiu, rozvoji talentu
i ve svých koníčcích a zálibách. Prioritou je přitom
vzdělávání a příprava na samostatný život.
V současné době má sdružení v evidenci přibližně
devadesát českých, polských a slovenských dětí.
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Úvodem

Jsem hrdý na to, že naše firma stála u zrodu Občanského sdružení

Nadace OKD podporuje stovky projektů neziskových organizací

svatá Barbora, které se stará o pozůstalé rodiny a zejména děti,

z Moravskoslezského kraje i dalších regionů, pomoc dětem

jejichž tátové ztratili život při práci v dolech OKD. Tímto sdružením

a maminkám z Občanského sdružení svatá Barbora přitom stále

dáváme jasně najevo, že si vážíme práce svých zaměstnanců a jsme

zůstává jednou z našich hlavních priorit.

si vědomi rizika, které při jejím výkonu podstupují.
Společnost OKD se stejně jako dříve i v roce 2010 postarala

Je to závazek, který jsme převzali od společnosti OKD, a zároveň
společenská odpovědnost převtělená do těch nejkonkrétnějších

o to, aby byla činnost sdružení a pomoc dětem finančně zajištěná.

skutků. Ceníme si toho, že OKD má jako jedna z mála firem

Ještě více prostředků jsme zároveň investovali do bezpečnosti práce

v republice takto promyšlený systém podpory dětí, které ztratily svou

s cílem, aby dětí, o které se Barborka stará, postupně ubývalo.

nejmilejší osobu.

Velmi si cením Barborky a chtěl bych poděkovat všem, kteří jí

Jsme rádi, že děti i maminky z Barborky se i přes svou

pomáhají – od spolupracujících firem až po řadové zaměstnance.

mimořádně obtížnou životní situaci snaží se svým osudem vypořádat

Přesto si nejvíce přeji, aby se v budoucnu nemusela starat o žádné

a že se stále aktivněji zapojují do činnosti sdružení. To je jasným

další rodiny a neměla důvod dále existovat.

signálem, že nejde jen o peníze, ale o podporu, která má opravdový
smysl.

Klaus-Dieter Beck
generální ředitel a předseda představenstva OKD

2

Jiří Suchánek
ředitel Nadace OKD

Barborka začala v roce 2010 naplno žít vlastní činností. Na programu

Ohlédnutí za prací výboru maminek za rok 2010 je pro mne ve všech

už nebyly žádné autobusové zájezdy pořádané výborem, ale

směrech velice pozitivní. Díky všestranné podpoře výboru OSSB měl

především společné aktivity, které si naplánovaly, připravily

výbor maminek snadnější práci. I když máme každá svou „funkci“, je pro

a zorganizovaly maminky společně se staršími dětmi. To mě těší

nás velice přínosná spolupráce ostatních maminek a dětí. Zájem z jejich

nejvíce.

strany pomoci při organizování akcí je potěšující. Výborné nápady, názory

Potěšilo mě také to, že nová transparentní pravidla pro finanční

a podněty nám pomohly a usnadnily sestavit plán akcí na celý rok.

podporu rodin neznamenala příliv pochybných žádostí na proplácení

Mohu s radostí říct, že zájem maminek spolupracovat s výborem

zbytečností, jak se někteří obávali. Jednotlivé rodiny žádaly skutečně

je stále výraznější. Určitě k tomu přispělo i to, že během roku jsme se

jen o to, co bylo pro jejich děti potřebné a zároveň nezbytné,

setkávali s maminkami jak v Karviné, tak i v Havířově.

a na financování většiny nákladů se zároveň dle možností samy
podílely.
Naše pomoc dětem by nebyla možná bez podpory členů sdružení

V loňském roce jsme měli akcí s dětmi hodně, všechny byly
zajímavé a poučné. Ať se jednalo o víkendový pobyt v Myšinci, nebo
Den dětí v Dinoparku, bylo to skvělé. Dětem se akce moc líbily a o to

v čele se společností OKD. Barborku zároveň podporovaly další firmy

vlastně nám všem šlo! V létě jsme strávili společně týden dovolené

a především zaměstnanci, od horníků až po členy managementu.

v Maďarsku a i tam se ukázalo, že je nám spolu fajn. Vše pokračovalo

Všem patří velké poděkování.

na Hornických slavnostech OKD při soutěži o nejlepší koláč, která se už

Byl to pro Barborku dobrý rok – stávající děti jsme podpořili více

stala tradicí a mezi lidmi je velice oblíbená. Koncem září jsme se zúčastnili

než v minulých letech a těch nových naopak přibylo méně než dříve.

prodlouženého víkendu v Dolní Lomné, kde si děti užily sportu, her, výletů

A to je dobré znamení.

a další zábavy. Rok jsme ukončili tradičním BarboRadováním, které bylo
jiné než v předcházejících letech. Jiné v tom, že jsme program sestavili

Vladislav Sobol
předseda výboru Občanského sdružení svatá Barbora

z vystoupení našich talentovaných dětí. Byl to vynikající nápad a všem se
moc líbil. Jsme na ty naše šikulky pyšní! Bylo to poděkování našich dětí
všem, kteří se podílí na tom, aby mohly rozvíjet svůj talent a nadání.
Závěrem bych ráda poděkovala výboru OSSB, výboru maminek,
ale také maminkám, dětem a všem těm, kteří nám umožnili prožít
v Barborce rok 2010 plný zajímavých a hezkých společných chvil.

Marta Szamaránská
předsedkyně výboru maminek
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Hlavní události roku 2010
Výbor OSSB
• V roce 2010 proběhlo 10 zasedání výboru, z toho jedno
výjezdní u příležitosti podzimní akce dětí a maminek
v Dolní Lomné.
• Hlavní náplní výboru byla koordinace aktivit sdružení
a schvalování žádostí maminek o finanční výpomoc,
naprostá většina z nich byla vyřízena ve shodě všech
členů výboru.
Revize nových pravidel finančních výpomocí
• Jedním z cílů výboru bylo provést vyhodnocení
a případnou revizi pravidel pro poskytování finanční
výpomoci rodinám, která byla zavedena v roce 2009.
Výbor posoudil reakce maminek i vývoj hospodaření
a konstatoval, že pravidla se osvědčila a není potřeba je
měnit.
• Výbor konstatoval, že pravidla jsou transparentnější
a zároveň umožňují větší podporu dětí, především
v oblasti vzdělávání.
• Výbor svým usnesením po konzultaci s výborem
maminek doplnil pravidla finanční výpomoci o „zdravotní
doložku“, která umožňuje větší angažovanost sdružení při
prevenci nebo řešení zdravotních problémů dětí a nově
také maminek.
• Hospodaření sdružení zůstalo i přes vyšší výdaje
ve prospěch dětí v kladných číslech, především díky
úsporám při pořádání společných akcí.
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Veřejná sbírka
• V roce 2010 pokračovala veřejná sbírka, řádně registrovaná
na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje.
• Sbírka probíhala u příležitosti veřejných akcí:
Novoroční koncert Májováku (Karviná)
Hornické slavnosti OKD (Karviná)
Den horníků Dolu Paskov (Staříč)
60. výročí založení Střední školy techniky
a služeb (Karviná)
• V průběhu roku se do kasiček vybralo celkem 50 206
korun, což je více než dvojnásobek oproti roku 2009.
Společné akce
• Koncert Májováku pro Barborku (leden)
• Lyžařský víkend v Beskydech (březen)
• Tábornický víkend na Myšinci (květen)
• Dětský den – Dinopark v Doubravě a Aquapark v Orlové
(květen)
• Dovolená v Maďarsku (červen)
• Jazykové kurzy v Anglii (léto)
• Hornické slavnosti OKD v Karviné (září)
• Den horníků Dolu Paskov ve Staříči (září)
• Individuální dovolená v Chorvatsku – poukazy z turnaje
Horník Bowling Cup (září)
• Podzimní prázdniny v Beskydech – Dolní Lomná (září)
• Účast dětí a maminek na koncertu Rádia Čas (prosinec)
• BarboRadování v kompresorovně Hornického muzea
OKD (prosinec)

Lidé v Barborce
Výbor
Předseda
Místopředseda
Členové

Zaměstnanci
Vladislav Sobol
Josef Hoďák
Vladislav Kaluža
Karel Lipowski
Milena Malinská
Zdeněk Stronček
Marta Szamaránská
Vladislav Gadula

Tajemnice
Účetní

Hana Gumpingerová
Irena Pawlasová

Členové
A. Fyzické osoby
Tomáš Kyselovský
Slavomír Bretz
Petra Nováková

Revizní komise
Předsedkyně
Členky

Eva Marciniáková
Jana Kašíková
Zdeňka Barabošová

Výbor maminek
Zdeňka Bínová
Marta Szamaránská
Anna Wybraniecová
Odborní zástupci (garanti)
za jednotlivé doly a dodavatelské firmy
Důl Darkov
Důl ČSM
Důl Karviná
Důl Paskov
POL- ALPEX
CARBOKOV
THK ČECHPOL
POLCARBO

Jan Jurášek
Karel Lipowski
Stanislav Wizur
Tomáš Pala
Vladislav Gadula
Tomáš Belka
Karel Janík
Jan Balwar

B. Právnické osoby
OKD, a.s.
Sdružení hornických odborů
OKK Koksovny, a.s.
POL-ALPEX, s.r.o.
ALPEX, PBG, Sp. z.o.o.
CARBOKOV, s.r.o.
THK-ČECHPOL, s.r.o.
POLCARBO spol. s r.o.
VOKD, a.s.
ČMD – Účelové zařízení
RPG Byty, s.r.o.
Advanced World Transport a.s.
AWT Rekultivace, a.s.
Green Gas DPB, a.s.
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Karvinská hornická nemocnice, a.s.
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Individuální finanční výpomoc
Podstatná část podpory dětí spočívá ve finanční výpomoci.
Na základě žádostí rodin hradí sdružení konkrétní náklady
na vzdělání, volný čas a zdravotní péči.
U mladších dětí se jedná zejména o pomoc
s úhradou nákladů spojených se školní docházkou (školy
v přírodě, lyžařské kurzy, školní tábory) a také s placením
volnočasových aktivit (kroužky, školné na základních
uměleckých školách, letní tábory).
Studentům středních a vysokých škol proplácíme
nejčastěji školné, ubytování na kolejích a internátech,
studijní materiály nebo náklady spojené se zpracováním
bakalářských či diplomových prací.

Přehled finanční výpomoci (Kč)
2009

2010

Školné

257 000

224 000

Ubytování na kolejích a internátech

219 000

256 000

62 000

96 000

Autoškola, zájmové kroužky

135 000

82 000

Učebnice a školní pomůcky

40 000

49 000

Ozdravné pobyty

63 000

40 000

Tábory, školní výlety, školy v přírodě

34 000

55 000

Zdravotní péče

10 000

27 000

Lyžařské kurzy, lyžařský víkend

18 000

72 000

Mimořádná finanční výpomoc rodinám

10 000

528 000

272 000

195 000

Finanční příspěvky na studium

Pomůcky, notebooky, PC příslušenství, internet
Jazykové kurzy
Celkem

235 000

224 000

1 355 000

1 848 000

Meziroční nárůst finanční výpomoci (Kč)
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000

1 355 000

1 848 000
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Mimořádná finanční výpomoc rodinám

29

Ubytování na kolejích a internátech

14

Školné

12

Jazykové kurzy

12

Pomůcky, notebooky, PC příslušenství, internet

10

Finanční příspěvky na studium

5

Autoškola, zájmové kroužky

4

Lyžařské kurzy, lyžařský víkend

4

Tábory, školní výlety, školy v přírodě

3

Učebnice a školní pomůcky

3

Ozdravné pobyty

2

Zdravotní péče

2
0

5

10

15

20

25

30

Jednorázové paušální příspěvky
Zatímco individuální finanční výpomoc čerpají především
rodiny, jejichž děti mají finančně náročné studium, případně
sociálně slabší rodiny, jednorázové paušální příspěvky jsou
určeny všem dětem.
V roce 2010 jsme každému dítěti dvakrát vyplatili částku 3 000
korun, a to u příležitosti zahájení školního roku a před Vánocemi.
Paušální příspěvky (Kč)
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2009

2010

Zahájení školního roku

261 000

256 000

Vánoční příspěvky

267 000

252 000

Příklady čerpání
individuální finanční výpomoci
Vzdělávání
• š kolné na soukromých školách
•p
 oplatky za mateřské školy
• rekvalifikační kurzy
•o
 dborné kurzy a školení
Ubytování na kolejích a internátech
•p
 oplatky středoškoláků za ubytování na internátech
•p
 latby vysokoškoláků za ubytování na kolejích
•ú
 hrada nákladů vysokoškoláků, kteří při studiu mimo
domov využívají bydlení v soukromí
Učebnice a školní pomůcky
•u
 čebnice
•o
 dborná literatura
• s kripta
• s lovníky
• v ýroba diplomových prací
Autoškola
•ú
 hrada výcviku pro získání řidičského oprávnění

Zájmové kroužky
• tenisový klub
• taneční kroužek
• mažoretky
• ZUŠ – hra na bicí
• kroužek angličtiny
• florbalový kroužek
• plavecký kurz
Školní výlety
• výlety v rámci školní výuky
Rehabilitace, lékařská potvrzení
• zdravotní rehabilitace
• permanentky do solné jeskyně
• vystavení hrazených zdravotních potvrzení (autoškola,
přijímací zkoušky)
Školy v přírodě
• školy v přírodě v rámci učebních osnov
Lyžařské kurzy
• lyžařské kurzy v rámci učebních osnov

Počítače a příslušenství
•n
 ákup notebooku nebo počítače (OSSB hradí 50 %
pořizovací ceny, maximálně 10 000 Kč)
• příslušenství k počítači a tiskárně (do výše 1 000 Kč
ročně)
Letní tábory a rekreace
• účastnické poplatky za tábory v přírodě
Ozdravné pobyty
• individuální pobyty na horách nebo u moře doporučené
lékařem
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Pravidla poskytování finanční výpomoci
V roce 2009 vešla v platnost nová pravidla pro poskytování
finanční výpomoci. Hlavní impulsy ke změnám vyplynuly
z jednání s tehdy nově vznikajícím výborem maminek:
•A
 bsence jasných pravidel poskytování finanční výpomoci
a nedostatečná informovanost v řadách příjemců byly
dříve mnohdy příčinou toho, že pomoc nebyla využita
vždy všemi skutečně potřebnými.
•V
 zdělávací proces, život dětí a tím i jejich potřeby se
od doby vzniku sdružení částečně změnily.
Hlavní výhody nových pravidel
•T
 ransparentnost: každé dítě i maminka ví, na co jim může
OSSB přispět nebo dokonce v plné míře uhradit.
• Výraznější orientace na podporu vzdělávání včetně podpory
moderních technologií, které dnes děti a zejména studenti
pro své vzdělávání potřebují (notebook, internet).
•S
 tanovení maximální částky jednotlivých příspěvků, která
je odvozena od aktuálních cen a byla většinou stanovena
na horní hranici sumy, kterou mohou děti v dané oblasti
potřebovat.
Nové položky, které pravidla zavedla
• Internetové připojení (částečná úhrada).
•N
 otebook či počítač již od sedmé třídy základní školy.
•P
 říslušenství k počítači, notebooku či tiskárně.
•P
 říspěvek na studium – paušální částka ve výši 2 000 Kč,
která se vyplácí studentům středních a vysokých škol
po úspěšně absolvovaném pololetí či semestru. Má
pokrýt zejména náklady, které se nedají řádně vyúčtovat
nebo by velmi zvýšily administrativní zatížení (doprava,
drobné režijní výdaje).
• Mimořádný příspěvek v případě tíživé sociální situace
rodiny.
Pravidla dále zpřesnila
• Spolufinancování nákupu notebooku či počítače.
• Financování nákladů na ubytování pro studenty (nejen
koleje či internáty, ale i doložitelné platby za ubytování
v soukromí).
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Vyhodnocení pravidel
Po pilotním provozu v roce 2009 se v roce 2010 pravidla již
plně osvědčila v praxi a přinesla očekávané výsledky.
Výbor pečlivě hodnotil meziroční změny v čerpání
finanční výpomoci a dopady těchto změn na rozpočet.
Změny neměly na rozpočet zásadní vliv. Částečné
zvýšení příspěvků dětem na vzdělávání a další náklady
vykompenzovalo snížení rozpočtu na společné akce
a výlety. V roce 2010 výbor upřesnil pravidla podpory
v oblasti zdravotní péče.

Pravidla finanční výpomoci
1. Náklady na řádné studium
(základní škola, střední škola, učiliště, gymnázium,
vyšší odborná škola, vysoká škola)
Druh nákladu

OSSB proplácí

A. Školné

až 100 % (max. 25 000 Kč / rok)

B. Učebnice, odborné pomůcky

až 100 % (max. 3 000 Kč / pololetí)

4. Volnočasové a jiné aktivity
Druh nákladu

OSSB proplácí

A. Z ájmové kroužky

až 100 %

B.Výlety, lyžařské kurzy, tábory

až 100 %

C. Zdravotní aktivity
(masáže, rehabilitace)

až 100 % (jen s lékařským posudkem)

5. Zdravotní péče

C. Ubytování na koleji

až 100 % (max. 4 000 Kč / měsíc)

Druh nákladu

OSSB proplácí

D. Ubytování v pronájmu

až 100 % (max. 4 000 Kč / měsíc)

A. Z dravotní péče vč. prevence
pro děti i maminky

1 000 Kč / rok (max. 70 %)

B. Mimořádné náklady na zdravotní
pomůcky

až 50 %

C. Očkování proti rakovině
děložního čípku

plná úhrada jedné dávky

2. Náklady související se studiem
Druh nákladu

OSSB proplácí

A. P říspěvek na studium
(SŠ, SOU, VOŠ, VŠ)

až 2 000 Kč / pololetí

B. Internet (od 7. třídy ZŠ)

až 50 % (max. 300 Kč / měsíc)

C. N
 áklady na diplomové
a podobné práce

až 100 %

D. N
 otebook, počítač
(od 7. třídy ZŠ)

až 50 % (max. 10 000 Kč 1x za 3 roky)

E. P C příslušenství
(tiskárna, náplň, oprava PC)

až 100 % (max. 1 000 Kč / rok)

3. Další vzdělávací aktivity
Druh nákladu

OSSB proplácí

A. Autoškola (oprávnění pro osobní
automobil)

až 100 %

B. Vzdělávací a rekvalifikační kurzy
(v ČR)

až 100 % (max. 5 000 Kč / rok)
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Děti, o které se staráme

Akce pro děti a maminky

Občanské sdružení svatá Barbora pomáhalo v roce 2010
celkem 87 dětem, jejichž tátové přišli o život v důsledku
pracovního úrazu v členských firmách sdružení. V roce 2010
jsme přijali 7 dětí, celkem 10 námi podporovaných mladých
lidí ukončilo přípravu na povolání a vstoupilo do samostatného
života. Počet podporovaných dětí se snížil o tři.

Kromě vzdělávání v jeho základní podobě podporuje
OSSB také všestranný rozvoj dětí a vytváří podmínky pro
jejich dobrou zdravotní kondici. Pravidelně proto pořádá
pro děti i jejich maminky společné poznávací akce,
zájezdy a ozdravné pobyty.

Složení podle státní příslušnosti
Česká republika

60

Polsko

25

Slovensko

2

n Česká republika

70 %

n Polsko

27 %

n Slovensko

Lyžařský víkend v Malenovicích (březen)
Přes 50 dětí a maminek prožilo beskydský víkend
v Malenovicích v hotelu Petr Bezruč. Akce byla plná
sněhu, lyžování a dobrodružství. Kromě lyžařského svahu
mohli všichni využít hotelový bazén, vířivku a saunu, ale
bylo také dost času na společné posezení a debaty. Děti
díky akci prožily tři dny na horách na čerstvém vzduchu.

3%

Složení podle věku

10

0 – 5 let

3

6 – 10 let

10

11 – 15 let

19

16 – 20 let

30

21 – 26 let

25

n 0 – 5 let

3%

n 6 – 10 let

12 %

n 11 – 15 let

22 %

n 16 – 20 let

34 %

n 21 – 26 let

29 %

Setkání maminek v Agape (duben)
Další příjemné setkání s maminkami a posezení u dobrého
čaje a kávy se uskutečnilo v dubnu v prostorách
komunitního centra Agape v Karviné. Setkání bylo
velmi příjemné a maminky měly možnost od tajemnice
a předsedy výboru získat nové informace o akcích, které
se chystají na rok 2010.

Dinopark a akvapark (květen)
Den dětí jsme tentokrát oslavili v Doubravě návštěvou
úžasného Dinoparku. Děti viděly obří veleještěry, svezly
se Dinoexpresem a shlédly krátký dobrodružný film
v 3D projekci. Po společném obědě se všichni přesunuli
do orlovského akvaparku, který byl rezervován jen pro
Barborku.

ideální příležitost pro odpočinek i načerpání nové energie,
ale také pro poznávací výlety do Dobrecenu a přírodního
parku Hortobágy, kde si všichni užili projížďku koňskými
povozy a ukázku dovedností místních pastevců. Většina
času však patřila relaxaci i dovádění ve vyhlášených
termálních lázních.
Prodloužení prázdnin v Chorvatsku (září)
Prodloužené léto si užila dvacítka dětí a maminek
v chorvatských letoviscích Šibenik a Fagana díky daru
vítězů bowlingového turnaje týdeníku Horník. Podle
účastníků zájezdu to byl moc příjemný závěr léta plný
vycházek, pohody i koupání v moři.

Víkend v Myšinci (květen)
Dalším vydařeným víkendem byl pobyt na turistické
základně Myšinec, kde si všichni užili spoustu legrace
a sportu. Na programu byly hry a soutěže pro děti, ale také
návštěva akvaparku v Kravařích či tajemného labyrintu
ve vesničce Bělá. Vyvrcholením akce byl táborák s Myším
karnevalem.
Dovolená v termálních lázních (červen)
Přes padesát prcků, studentů i studentek a maminek
z Barborky vyrazilo na konci června do maďarského
lázeňského městečka Hajduszóboszló, kde si všichni
společně užili letošní barborkovskou dovolenou. Byla to

Beskydské dobrodružství (září)
Poslední zářijové dny strávilo téměř 40 dětí, babiček,
dědečků a maminek v penzionu Armáda v Dolní Lomné,
kde jsme uspořádali prodloužený víkend podporovaný
Nadací OKD. Kluci a holky z Barborky se tady setkali
poprvé s dětmi ze severomoravských dětských domovů.
Na programu byly kromě sportovní olympiády a fotbalových
klání také návštěva bobové dráhy v Mostech u Jablunkova,
zkouška odvahy v lanovém centru a diskotéka.
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Jazykové kurzy
Teď máme přátele z celého světa!
Díky Barborce nám bylo umožněno strávit měsíc
na jazykovém kurzu v Anglii, v nádherném přímořském
městě Brighton and Hove. Hostitelské rodiny nás
po příjezdu vlídně přivítaly a po celou dobu se o nás vzorně
staraly. Jediným negativem byla pro nás nezvyklá anglická
kuchyně, založená na polotovarech.
První den ve škole jsme psaly rozřazovací test a podle
jeho výsledků nás rozdělili do skupin. Studium bylo velmi
zajímavé, zahrnovalo různorodé způsoby výuky (gramatika,
poslech, rozhovory, hry). Language Teaching School patří
mezi školy, které navštěvují studenti z celého světa. Našly
jsme si přátele mezi Španěly, Brazilci, Italy, Turky, Švýcary…
Víkendy jsme trávily cestováním po okolí. Nejvíce nás
zaujal Londýn, kde jsme shlédly nejvýznamnější památky
(Buckingham Palace, Big Eye, Big Ben, Trafalgar Square,
Tower Bridge, Piccadilly Circus), které jsme doposud znaly
jen z obrázků. Další zajímavý výlet byl na křídové útesy Seven
Sisters nedaleko Brightonu, zde se nám naskytla možnost
spatřit zajímavé přírodní scenérie, tolik typické pro Anglii.
Děkujeme Barborce a především všem, kteří přispívají
naší organizaci a jejichž zásluhou jsme mohly strávit
neuvěřitelný měsíc plný studia angličtiny a úžasných
zážitků.
Adriana Furendová, Renata Furendová, Nikola Kakáčová

Výuka angličtiny byla jiná než u nás
Do Anglie jsem letěla letadlem – byl to můj první let a moje
první návštěva Anglie. Zjistila jsem, že se mi létání moc
nezamlouvá, protože mě velice bolely uši, navzdory milionu
žvýkaček v puse, zato Anglie se mi zamlouvala hodně!
Strávila jsem měsíc plný skvělých zážitků v přímořském
městě Brighton, které se nachází úplně na jihu Anglie.
Bydlela jsem v hostitelské rodině, kterou jsem si zamilovala.
V rodině jsme měli psa Zaca, který už je tak trošku
dědeček, a spolubydlící Lauru z Kolumbie.
Stejně jako holky (Adrianka, Renatka a Nika), které byly
v Brightonu přede mnou, jsem si nezamilovala anglickou
kuchyni. Navštívila jsem také mnoho památek i slavnou ulici
Oxford Street plnou úžasných obchodů.
Výuka byla velice zajímavá, zažila jsem v hodinách
spoustu legrace. Odpolední vyučování probíhalo spíše
formou her, které se mi velice zamlouvaly. Ale nejvíc jsem si
to užila v listening centru, kde jsem mohla zpívat, respektive
vydávat ze sebe tóny, které možná trošku připomínaly zpěv,
a zároveň se učit.
O víkendech jsme s kamarády podnikali různé výlety,
ať už do Londýna, nebo blízkého okolí, kde bylo pořád co
obdivovat.
V Brightonu jsem poznala spoustu skvělých lidí
z různých koutů světa, ať už z Kolumbie, Německa,
Španělska, nebo Itálie. A musím pochválit svou školu,
do které jsem chodila ráda a s nadšením, že mají tak skvělé
učitele.
Děkuji ještě jednou Barborce a všem, kteří přispívají
naší organizaci, za skvělý měsíc, který jsem mohla strávit
v Anglii.
Hana Santariusová
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Hornické slavnosti OKD
Hornické slavnosti OKD
osladily život dětem dvojnásobně
Dvakrát více sladkých dobrot než vloni (47) upekli soutěžící,
kteří zareagovali na výzvu našeho sdružení. U příležitosti
Hornických slavností OKD jsme využili vstřícnosti zpěváka
Martina Chodúra, který nejenže autorům nejvydařenějších
výrobků nabídl své cédéčko, ale také je zval na zmrzlinu.
V sobotu 4. září v komunitním centru Agape
na karvinském náměstí T.G.M. měla porota v čele s Petrou
Mašínovou, ředitelkou PR a komunikace OKD, nelehký
úkol. Po náročné ochutnávce a těžkém rozhodování se
usnesla, že udělí ceny tři. V kategorii „Nejpestřejší výrobek“
zvítězil „Havířský dort“ s čokoládovou hornicí od Jiřiny
Kolarczykové, tříposchoďový koláč z dílny žáků SŠTaS
v Karviné si odnesl cenu v kategorii výrobků s „Nejpestřejší
chutí“ a „Nejchutnějším výrobkem“ byl poctěn dort
s názvem „Veselá kráva“ od Olgy Sikorové.
Všechny výrobky pak členky OSSB naporcovaly
a nabízely účastníkům Hornických slavností. Za ně
pak utržily 11 877 Kč, které budou využity pro další
pomoc dětem. Vítězům pogratuloval Martin Chodúr
a za přítomnosti dalších členů OSSB si s nimi dal
zmiňovanou zmrzlinu. Pro všechny to bylo milé a vzácné
setkání.

Den horníků ve Staříči
Zatímco v Karviné vše organizovaly maminky, reprezentace
OKD na Dni horníků Dolu Paskov ve Staříči byla v režii
studentů z Barborky. Příspěvky od pracovníků šachty
a jejich přátel vybírali přímo do pokladničky, a přes špatné
počasí a déšť se jim podařilo shromáždit téměř devět tisíc
korun.
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BarboRadování – tentokrát v režii „našich“ dětí
„Bál jsem se. Nechtěl jsem, když jsem viděl, kolik je
tam lidí,“ přiznal Dominik Ivan (11) z Karviné. Nakonec
však překonal trému, a i přes rozpačitý začátek předvedl
tanec v rytmu tektonik. „Pořád si hledá na internetu ty svoje
písničky a různé taneční variace. Tektonik se učil se starším
bratrem. Jinak se věnuje i jiným tancům v kroužku Medaka
Street Dance. Předtím hrával na flétnu, ale tanec a pohyb
dostal přednost,“ konstatovala maminka Monika Švecová,
kterou synek svým vystoupením moc potěšil.
„Je jednodušší naučit se bubnovat a zahrát před tolika
lidmi, než před nimi mluvit…“ hodnotil Vojta Čierný své
počínání na pódiu. „Trému pochopitelně měl. Udělal ale
chybičku, to jsem poznala,“ dodala maminka Marcela
Čierná. Vojta se učí bubnovat v umělecké škole u Samuela
Bocka a na pořízení bicí soupravy mu přispěla Barborka.
Jeho snem je mít kapelu s bratrem Petrem Chrobákem;
kterého OSSB v muzicírování též podporuje.
Tradiční předvánoční akce se zúčastnilo přes 200 hostů –
maminky a děti z Barborky se svými příbuznými, zástupci
ředitelství OKD i jednotlivých dolů, sponzoři a přátelé.
Program byl tentokrát v režii talentovaných dětí, které
naše sdružení podporuje. Úžasné pokroky při hře na bicí
ukázal Vojta Čierný, taneční dovednosti předvedli Dominik
Ivan a Barbora Cyprová a svými téměř profesionálními
fotografiemi se pochlubili Lucie Málková a Tomasz
Gwiazda. Hlavním hostem byl vítěz soutěže Superstar
Martin Chodúr.
„Smyslem bylo ukázat, že děti z Barborky skutečně
něco dělají a že se je v tom snažíme podpořit,“ řekla
za výbor maminek Marta Szamaránská.
„Poděkovat musíme Sodexhu, to zajistí vždy zadarmo
výborný raut. I karvinskému Heřmánku, jehož klienti udělali
do dárkových balíčků krásné mozaikové fotorámečky,“
uvedla tajemnice sdružení Hana Gumpingerová.
„Moc se těšila na BarboRadování. Tančit před ostatními
dětmi a maminkami pro ni bylo jako před rodinou,“
řekla maminka Monika Cyprová s tím, že OSSB dcerce
od začátku přispívá nejen na taneční kroužek, ale také
na kurzy tenisu.
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Z týdeníku Horník

Peníze pro Barborku připlavila
na Důl Karviná velká voda
Hezký dárek připravili pro děti, o které pečuje Občanské
sdružení svatá Barbora, zaměstnanci odboru energetiky
a životního prostředí Zbyslav Herman, Václav Zyder, Dalibor
Jánský a Dalibor Mikula a vedoucí povrchových provozů
Petr Klimecký z Dolu Karviná. V pátek 2. července předali
do rukou předsedy sdružení Vladislava Sobola kulatou
sumičku 5 000 korun, která vzhledem k tomu, že se na ni
složilo všeho všudy pět chlapů, představuje v přepočtu
na hlavu jeden z nejvyšších darů, jaké kdy Barborka
od hornických kolektivů dostala.
Proč takové gesto? „A proč ne?“ odpověděl otázkou
iniciátor sbírky, jinak vodohospodář, ekolog a odpadový
hospodář z karvinsko-orlovské šachty Václav Zyder, a tak
se vysvětlení musel ujmout jeho šéf Zbyslav Herman.
Paradoxně tyto peníze připlavila Barborce velká voda, která
v květnu a červnu zaplavila Karvinou a nadělala spoustu
potíží také havířům z Dolu Karviná. Chlapi na povrchu
prošli doslova zkoušku ohněm – či vlastně vodou – a třeba
vodohospodář Zyder přespával v kanceláři, aby byl pořád
po ruce.
Mimořádné úsilí se ale nakonec vyplatilo. Přestože
Sovinec byl kvůli záplavám evakuován a částečně byla

zalita a poškozena i tamější šachetní čerpačka vody, provoz
čerpací stanice se nezastavil a nezkolabovala tak ani
výroba. Hermanovi chlapi si díky tomu vysloužili dokonce
poděkování generálního ředitele OKD Klause-Dietera
Becka. Protože, jak známo, důl se bez vody neobejde.
„A proto z toho pak byla i mimořádná odměna,“ vysvětlil
Herman. „Pan Zyder navrhl, abychom se o ni podělili se
Svatou Barborou, slovo dalo slovo a je to tu,“ dodal.
Členové kolektivu energetiky, který vedle Hermana
a Zydera tvoří ještě energetik pro důl Dalibor Jánský
a operátor energetiky Dalibor Mikula, spolu s vedoucím
povrchových provozů Petrem Klimeckým vyslechli následně
z úst předsedy OSSB Sobola informaci o činnosti Svaté
Barbory, která se stará o děti z hornických rodin bez otce
a která se těší jejich velké podpoře.
„Já sám třeba ještě rodinu nemám. Ale chápu, že pro
každého rodiče je důležité vědět, že kdyby se mu něco stalo,
někdo se o jeho rodinu postará. Neděláme si samozřejmě iluze,
že ten náš dar Barborku vytrhne, ale třeba se opět přidají i další,“
shrnul názory svých kolegů Václav Zyder.

15

Z dopisů maminek
Dobrý den,
píšu za sebe, ale hlavně za Matýska... Je to ještě malý
sedmiletý kluk, takže ho potěší každá akce Barborky, ale
nejvíc doma vykládal o výletu do Dinoparku. Často si
vzpomene na kamarády z Barborky a ptá se, kdy je zase
uvidí, kdy zase pojedeme „s Barborkou na výlet“. Jsme rádi
za každou akci, každý výlet a každé setkání. A to, že nám
bylo prima v Maďarsku, myslím není třeba zdůrazňovat.
A já za sebe moc děkuji Barborce za příspěvky na léky
pro Matyáše, díky Vám nebývá tak často nemocný.
Táňa Mieresová s Matyášem

rybí párty doprovázenou balkánskou hudbou ve stylové
restauraci Zablace nedaleko kempu a mnohé další.
Nejúžasnějším zážitkem pro nás bylo pozorování pod
hladinou moře, zejména pak opravdové chobotnice. Bylo to
vzrušující a nejen děti byly z tohoto objevu velmi nadšené.
Milí chlapi z Dolu Karviná, děkujeme Vám všem
za krásné slunné prodloužení prázdnin a za to, že
jste nezapomněli na naše muže, kteří s námi takovou
dovolenou prožít již bohužel nemohou, a hlavně za to, že
myslíte na naše děti. Ještě jednou Vám mockrát děkujeme
a přejeme Vám hodně štěstí a zdraví v osobním i pracovním
životě. Stejné poděkování patří i družstvu číslo 30 Břetislavu Mazáčovi, Oldřichu Borteloví, Jiřímu Linceroví
a Zdeňku Hanákovi, kteří věnovali týdenní pobyt v chatkách
u moře v chorvatské Fažaně, včetně dvoutisícového
příspěvku na cestu, a v neposlední řadě Občanskému
sdružení svatá Barbora, které zařídilo vše potřebné
k odjezdu. Děkujeme Vám všem.
Monika Švecová, syn Dominik Ivan,
synovec Jan Kurilla a matka Marta Štrbová

Chtěla bych poděkovat týmu Stanislava Wizura,
ekonomicko-personálního náměstka Dolu Karviná, který
se zúčastnil loňského turnaje v bowlingu, za 2. místo získal
týdenní poukazy do chatek Tereza v chorvatském Šibeniku
a tyto následně věnoval našim dětem, jimž zahynul táta při
výkonu povolání.
Prožili jsme krásných 8 dní u moře, doprovázených
teplým slunným počasím po celý týden, koupáním v moři,
hrami na pirátském golfu. Absolvovali jsme tříhodinový
výlet lodí do Zlarinu – korálkovny, kde se vyrábějí šperky
z drahých červených mořských korálů, prohlédli jsme si
krásné město Šibenik – katedrálu sv. Jakova, navštívili
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Myslím, že celý loňský rok byl perfektní, vydařily se všechny
akce. Perfektně bylo na Myšinci, úžasně v Maďarsku, holky
si skvěle užily i Lomnou. Je to pro ně moc důležité, protože
mají svou partu skvělých lidí, se kterými se vždy rády uvidí
a já taky. A co se týká finanční pomoci, jsem opravdu moc
ráda za každou korunu, kterou nám Barborka věnuje. Díky.
Věra Málková

Sdružení sv. Barbora je úžasná věc. Sice se akcí
pořádaných Barborkou moc neúčastníme, neboť mé dcery
Veronika (23) a Andrea (20) si už program najdou samy
a rády je přenechají mladším dětem, ale ohlasy na různé
akce slyším od maminek na BarboRadování. Mé dcery
jsou vděčné hlavně za finanční pomoc, protože studium
na vysoké škole nese dost velké nároky, a proto vám všem
ve výboru přejí hodně sil do dalších let.
Pavla Vlková

Zpráva o hospodaření za rok 2010
1. Zpráva o hospodaření za rok 2010
1.1. Příjmy a výdaje v roce 2010

Kč
Členské příspěvky

15 426,60
626 600,00

Finanční dary

2 483 267,00

Výnosy celkem

3 125 293,60

Výdaje
a) Režijní náklady
Nákup materiálu (brožury, fotografie, kancelářské potřeby)
Náklady na reprezentaci (občerstvení, propagační předměty)
Cestovné
Ostatní služby (poštovné)
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní pokuty a penále
Poplatky České spořitelny, a.s.
Režijní náklady celkem
b) Náklady na sociální účely

36 138,00

Víkend v přírodě Myšinec

14 584,00

Dinopark

10 042,00

Ozdravný pobyt Maďarsko

Příjmy
Úroky od České spořitelny, a.s.

Lyžařský víkend Malenovice

Kč
1 828,00
831,00
1 732,00

368 404,00

Dovolená Chorvatsko – chatky

33 230,00

Podzimní prázdniny v Dolní Lomné

99 089,00

Ostatní (poštovné, cestovné, haléřové vyrovnání)
Finanční příspěvky na studium r. 2010

162,07
96 000,00

Finanční příspěvky u příležitosti školního roku 2010/2011

256 000,00

Finanční příspěvky u příležitosti BarboRadování 4. 12. 2010

252 000,00

Mimořádné finanční výpomoci

527 950,00

Hornické slavnosti 4. 9. 2010
BarboRadování 4. 12. 2010
Setkání maminek – občerstvení
Náklady na sociální účely celkem

1 714,00
27 165,00
1 369,00
2 912 777,97

40,00
180 000,00
61 200,00

1.2. Výsledek hospodaření

1 100,00
29 109,71

Kč
Výsledek hospodaření za rok 2010

-63 325,08

275 840,71
Kč

Školné

224 434,51

Jazykové kurzy

224 276,00

Ubytování na kolejích

256 215,47

Učebnice

38 289,05

Zájmové kroužky

29 783,00

Autoškola

52 158,02

Příslušenství PC

18 744,00

Příspěvky na notebook

130 841,68

Příspěvky na internet

45 756,34

Školní pomůcky

10 826,11

Ostatní ozdravné pobyty

39 926,86

Lyžařské výcviky

35 590,00

Letní tábory a školní výlety

55 020,86

Zdravotní péče – prevence

27 069,00
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1.3. Veřejná sbírka „pokladnička“

2. Právnické osoby

Na základě osvědčení oznámení o konání veřejné sbírky,
které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor
vnitra a krajský živnostenský úřad, 28. října 117, 702 18
Ostrava ze dne 24. 8. 2009, byla dne 5. 9. 2009 zahájena
veřejná sbírka formou pokladničky.
Dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, účetní
doklady týkající se veřejné sbírky jsou vedeny v odděleném
samostatném účetnictví a finanční částky vybrané z veřejné
sbírky jsou uloženy na samostatném bankovním účtu
u České spořitelny, a.s.
K 31. 12. 2010 zůstatek na účtu u České spořitelny činí
73 863,00 Kč.
Kč
Výnosy z veřejné sbírky za rok 2010

50 206,00

Výsledek hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“ za rok
2010

50 206,00

P.č.

Ostatní společnosti

1.

Karvinská hornická nemocnice, a.s.

20 000,00

2.

POL-ALPEX, s.r.o.

20 000,00

3.

Sdružení hornických odborů

20 000,00

4.

CARBOKOV, s.r.o.

20 000,00

5.

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

20 000,00

6.

THK-ČECHPOL, s.r.o.

20 000,00

7.

POLCARBO spol. s r.o.

20 000,00

8.

VOKD, a.s.

20 000,00

9.

OKK, Koksovny, a.s.

20 000,00

10.

RPG Byty, s.r.o.

20 000,00

11.

Advanced World Transport B.V.

20 000,00

12.

Green Gas DPB, a.s.

20 000,00

13.

ČMD – Účelové zařízení

v likvidaci

14.

ALPEX, PBG, Sp. z o.o.

20 000,00

15.

AWT Rekultivace, a.s.
Celkem

Kč

20 000,00
280 000,00

3. OKD, a.s.
P.č.

OKD, a.s.

Kč

1.

OKD, a.s.

343 600,00

1.4. Výsledek hospodaření za rok 2010 celkem
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření OS svatá Barbora bez veřejné sbírky
Výsledek hospodaření – veřejná sbírka „pokladnička“
Celkem výsledek hospodaření vč. veřejné sbírky za rok 2010 (ztráta)

Kč
-63 325,08
50 206,00
-13 119,08

1.5. Přehled o příspěvcích registrovaných
členů sdružení
1. Fyzické osoby
P.č.

Fyzické osoby

1.

Ing. Tomáš Kyselovský

2.

JUDr. Petra Nováková

500,00

3.

Ing. Slavomír Bretz

500,00

Celkem
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Kč
2 000,00

3 000,00

4. Celkem členské příspěvky
Kč
Členské příspěvky za rok 2010 celkem

626 600,00

1.6. Přehled darů za rok 2010
Finanční dary
P.č.

Dárce

Kč

1.

Jelínek Marek

120 000,00

2.

NWR N.V.

484 320,00

3.

Ormonde Organice International, s.r.o.

7 500,00

4.

Michael O´Reilly

5 000,00

5.

Nadace OKD

250 000,00

6.

Nadace OKD

150 000,00

7.

Nadace OKD

100 000,00

8.

JUDr. Nováková Petra

15 000,00

9.

Vojtková Vanda

13 200,00

10.

Vévodová Eva

7 000,00

11.

Fabián Ján

12.

Michael O´Reilly

13.

HCB Karviná

14.

PD PROFI, s.r.o.

250 000,00

15.

Beck Klaus-Dieter

282 000,00

16.

Jelínek Marek

5 000,00

17.

Jelínek Marek

5 000,00

18.

Bortel, Lincer, Mazáč, Hanák

19.

Kolektiv Rostislava Špalka, Důl ČSM

10 000,00

20.

Důl ČSM – šachťák

48 660,00

21.

Káňa Vladimír

800,00

22.

Káňová Iveta

400,00

23.

Dal Erich

24.

Menšík Ondřej

200,00

25.

Grametbauer Roman

200,00

26.

Bendková Mária

100,00

27.

Jana Petr

28.

Důl Karviná – odbor energetiky a životního prostředí

29.

Nadace OKD

32 931,00

30.

Nadace OKD

70 000,00

31.

Střední škola techniky a služeb, Karviná

32.

Pavlíková Halina

33.

Důl Paskov – šachťák

76 764,00

34.

Beck Klaus-Dieter

20 000,00

35.

Centrum servisních služeb

10 300,00

36.

Nadace OKD

18 150,00

37.

Motloch Petr

100 000,00

38.

CK Leoš Jašek

2 000,00

39.

Jelínek Marek

10 000,00

40.

Grametbauer Roman

100,00

41.

Jana Petr

500,00

42.

Bubík Jiří

43.

Důl Karviná – šachťák

44.

Grametbauer Roman

5 000,00

45.

Důl ČSM – šachťák

66 000,00

46.

Důl Darkov – šachťák

108 715,00

47.

Důl Karviná – šachťák

40 000,00

48.

Sobol Vladislav
Celkem finanční dary (bez veřejné sbírky)

49.

Celkem finanční dary za rok 2010

100 000,00
5 000,00
12 000,00

Anonymní dar z veřejné sbírky formou pokladničky

1 000,00
33 337,00

5 000,00
2 483 267,00
50 206,00
2 533 473,00

Ostatní dary
P.č.

Dárce

1.

OKD, a.s. – bezúplatný přístup užívání informačního
systému SAP/R3

Kč
7 500,00
měsíčně

2 000,00

3 600,00

300,00
5 000,00

690,00
500,00
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Tato zpráva o hospodaření OSSB byla projednána a schválena na jednání výboru dne 16. 2. 2011 a valnou hromadou
dne 16. 2. 2011.
Zpracovala: Irena Pawlasová, účetní OSSB

V Ostravě 16. 2. 2011

Mgr. Josef Hoďák
místopředseda výboru
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Vladislav Sobol
předseda výboru

Poděkování
Pomoc klukům a holkám z Barborky by nebyla možná bez nezištné práce členů výboru, revizní komise, patronů z jednotlivých
dolů a dodavatelských firem i mnoha dobrovolníků a příznivců.
Kromě dárců a sponzorů, které uvádíme v přehledné tabulce uvnitř výroční zprávy, chceme za spolupráci v roce 2010
poděkovat zejména následujícím subjektům:

Agape Karviná
Agentura Orange, s.r.o.
Bison & Rose, s.r.o.
CK Erli
CK Mgr. Leoš Jašek
Dance Limit Corporation, taneční skupina z Havířova
Dinopark Doubrava
Duha Zámeček, občanské sdružení
Heřmánek, občanské sdružení
LANDEK PARK – Hornické muzeum
MIDI BUS – autobusová doprava Adolfa Wawrzyczka

Penzion Armáda, Dolní Lomná
Rádio Kiss Morava
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojšťovna
SMO, a.s.
Sodexo, s.r.o.
Student Agency
Týdeník Horník
Mediálním partnerem je
komunikační agentura R MEDIA, spol. s r.o.

Kontakty
Kancelář:
Web:
E-mail:
Číslo účtu:
IČ:

Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava
www.svatabarbora.cz
barbora@svatabarbora.cz
1657156389/0800
26663597

Předseda: Vladislav Sobol
E-mail:
vladislav.sobol@okd.cz
Tel.:
+420 725 595 417
Tajemnice: Kamila Kašovská
E-mail:
kamila.kasovska@gmail.com
Tel.:
+420 721 630 754

R media
komunikační agentura

Sponzorsky vydala komunikační agentura R MEDIA, spol. s r.o., design Robin Caïs.
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